
DITT SJÄLVKLARA VAL AV

TRANSPORT &
MASKINTJÄNSTER



DKLBC 1943 – 2019

LBC Danderyd-Kedjan AB är en sammanslagning av flera lastbilscentraler. Den bildades 1943 

som en ekonomisk förening för att underlätta tillgången på drivmedel och däck under 

ransoneringstider. Idag finns det andra anledningar och funktioner i en LBC.

▪ Danderyd LBC

▪ Kedjan från Lidingö 

▪ Rimbo LBC 

▪ Roslagens Schaktcentral

▪ Swe Schakt

Vi heter DKLBC AB från 4 oktober 2016. (Start 2011)

Omsättning 2019      586 milj

40 % Transporter 30 % Maskiner 30 % Material & annat

330 Fordon kopplade till 109 delägare.

Vi är fortsatt en lastbilcentral.



DKLBC ANLÄGGNINGAR

Kontor Norrtälje
(Materialplats sandningsmaterial)

SIKA Deponi

Malmen Berg & Grus

Punskog Torv

Okvista
(Säck container uppställning)

Kontor HK

Rydbo Terminal

Rydbo 2 Omlast

Trolldalen

Stockby Terminal 



VI HAR SKAPAT NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FRÅN 2011!

✓ Skapade ett varumärke!

✓ Startade digitaliseringen

✓ Vi började arbetet med digitala order, mjukstart 2013 skall krav 2015.



DKLBC UTVECKLAR FÖRETAGET

VI ANPASSAR ALLA SEDLAR TILL 
FORDONSTYPEN OCH KUND

✓ Varje sedel skall speglas ner på fakturan för att 

skapa så lite behov av underlag

✓ Vågarna på våra anläggningar väger direkt in på 

transportsedeln – inga vågsedlar

✓ Underlag fotas och bifogas med order

✓ Prissättning NEC (Beast)



DKLBC - Beast

MÅLSÄTTNING 

✓ Automatisera alla flöden.



DKLBC - Beast

PROJEKT 

✓ Norrtälje Hamn NCC.

✓ Peab Sollentuna Sjukhus.

✓ Peab Högbytorp Dumpertransporter.

✓ Peab Trädplanteringsprojekt Kranbilar.

✓ Peab Materialtransporter Framnäsviken



DKLBC - Beast

FLÖDE DKLBC

✓ Order kommer in på vanligt sätt: Telefon , E post.

✓ Order skickas till maskinist / Chaufför.

✓ Jobb utfört , order klarmarkeras.

✓ Då har vi en prisberäknad och prissatt order. 

✓ Prissatt order skickas in till kundens system (Pipechain)

✓ Kund godkänner eller nekar.

✓ Vi får automatiskt en statusuppdatering i Mobilast (Rosa).

✓ Om order ej godkänds så genereras det ett E postmeddelande med avvikelse: Littra, 

Timmar……

✓ Om allt är klart så fakturerar vi.



DKLBC - Beast

FÖRDEL DKLBC 

✓ Inga krediteringar

✓ Samma ordergång som vanligt

✓ Vi måste ha uppstartsmöten allt rätt från start skapar ordning och reda.

✓ Ökar kraven på oss själva med prislistor.

✓ Spar tid administrativt.



DKLBC - Beast

KUNDER OCH BEAST

✓ PEAB har ej gått i mål med matchning av fakturor.

✓ NCC har bara orderhantering och ordererkännande.

✓ Vi tror att kunderna måste driva detta hårdare.

✓ Kostnad per projekt?



DKLBC - Beast

BEAST är BRA men priset är alltid viktigare! 

✓ Så länge detta gäller så kanske branschen inte går i mål med detta?

✓ Makten ligger idag ute på arbetsplatsen.

✓ Så länge det alltid är pris som avgör kommer detta  utvecklas långsamt!

✓ Kanske ett skall krav? 

✓ Vill kunderna tjäna pengar på enklare administration så måste man bestämma sig.



DKLBC - Beast

Fördel för DKLBC! 

✓ Bra att kunna detta så att vi inte stänger några dörrar.

✓ Skapar inga krediteringar.

Vår kund har mer att vinna !  vi är gärna med och förbättrar och automatiserar!



Tack!


